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internacional de ultrassonografia
os encontros serão realizados no período de 22 a 25 de outubro, no 

centro de convenções Frei caneca, em São Paulo, com sessões Hands-on 

e interativas com professores renomados

A Sociedade Brasileira de Ultrassonografi a (SBUS) realizará 
a 18ª edição do Congresso Brasileiro de Ultrassonografi a da 
SBUS e 10º Congresso Internacional de Ultrassonografi a da 
Fisusal, por isso reserve sua agenda do segundo semestre 
de 2014. 

Os encontros serão realizados no período de 22 a 25 
de outubro, no Centro de Convenções Frei Caneca, em 
São Paulo. Serão abordados seis temas centrais, Medicina 
Fetal, Obstetrícia, Câncer de mama, Músculo-esquelético, 
Pediatria e Medicina Interna, onde serão discutidos aspectos 
importantes para o compartilhamento de ideias e novidades 
entre os especialistas. 

Segundo o presidente da SBUS, Waldemar Naves do 
Amaral, o evento servirá tanto para o ultrassonografi sta se 
atualizar cientifi camente quanto para se confraternizar com 
os demais colegas de todo o Brasil. “Além de estarmos nos 
empenhando na programação científi ca, elaboramos uma 
programação social que pretende superar as mais otimistas 
expectativas”, salienta Waldemar Naves do Amaral.

O congresso terá mini-conferências, sessões Hands-on 
e interativas com céleres professores na especialidade no 
Brasil e no mundo. Faça sua inscrição e participe do sorteio 
de um iPhone 5S, um iPad 4 e um carro 0km. Para mais 
informações acesse sbus.org.br.

De 22 a 25
Outubro de 2014

São Paulo
Centro de Convenções

Frei Caneca

Faça sua inscrição
e participe do

sorteio de
um iPhone 5S, 

um iPad 4
e um

CARRO OKm

Sessões Hands-on e Interativas com Professores Renomados

9° Congresso Internacional de Ultrassonografia da FISUSAL

   Congresso Brasileiro de
Ultrassonografia da SBUS
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Waldemar naves do amaral | Presidente da sBUs

A CopA do Mundo é nossA

ExpEdiEntE
Diretoria executiva 
2011-2013
diretor presidente
Waldemar naves do Amaral (Go)
diretor viCe-presidente 
sang Choon Cha (sp)
diretorA seCretáriA-GerAl
reGinA MárCiA YosHiAssu (sp)
diretorA 1º seCretáriA
MAitHe vendAs GAlHArdo (Ms)
diretor 1º tesoureiro
evAldo trAJAno souZA FilHo (dF)
Maithe vendas Galhardo (Ms)
diretor tesoureiro GerAl
rui Gilberto Ferreira (Go)
diretor CientíFiCo e CulturAl

Francisco Mauad Filho (Ms)
diretorA de deFesA proFissionAl
roseMeire FernAndes GArCiA (sp)diretor 
soCiAl e de CoMuniCAção
FAusto CésAr F. BAptistA (pr)

MeMBroS Do coNSeLHo FiScaL
titular 1 José CArlos GAspAr Jr. (sp)
titular 2 CArlos steFAno HoFFMAnn Britto 
(sp)titular 3 nielson rodriGues BArBosA (BA)

suplente 1 eduArdo vAlente isFer (sp)
suplente 2 WAsHinGton luis rios (Go) 

Consultivo
lucy Kerr
sang Choon Cha

JorNaL Da SBuS (SocieDaDe BraSiLeira 
De uLtraSSoNograFia)
Órgão oFiciaL Da SocieDaDe BraSiLeira 
De uLtraSSoNograFia

sociedade Brasileira de ultrassonografia
end: rua teodoro sampaio, 352 - Conj. 53/54 
- pinheiros Cep: 05406-000 - são paulo - sp 
- Fones: (11) 3081-6049/(11) 3081-6736 - 
Homepage: www.sbus.org.br - e-mail: sbus@
sbus.org.br

puBliCAção CoM 
A quAlidAde:

edição: tatiana Cardoso
redação: Ana paula Machado 

Arte Final: vinicius Carneiro e 
thálitha Miranda

Fotos: Arquivo sBus
Comercial: Keilla regina

(62) 3224-3737 |
www.coNtatocoMuNicacao.coM.Br

A Copa do Mundo é um marco importante do ponto de vista 
cultural, social e até do ponto de vista institucional para o avanço 
do país. Estamos em um momento de dificuldades maiores do 
ponto de vista político, com uma presidente que tem tido grandes 
dificuldades na coordenação e norteamento deste país.

Com isso, a população reage de maneira frontal contra a 
presidente, traduzindo uma coalisão de qualidade piorada por 
ser um momento de felicidade para os brasileiros que passa a ter 
confronto com o governo, gerando dificuldades nesta relação. Como 
consequência, a presidente fica inibida de fazer seu discurso de 
abertura na Copa do Mundo. É um momento de muita observação 
do cidadão e de aparação de tudo que está sendo realizado por aqui.

O trabalho continuado na defesa do coletivo e das questões 
públicas é um dever daquilo que se deseja assumir uma condição 
em defesa do outro. Assim, tem-se que utilizar a farda da 
instituição em defesa do outro e não utilizar a farda do cargo como 
um fardo e para defesa própria. Essa, portanto, é uma situação que 
deprecia o entendimento da vida em coletividade e da vida pública.

Aqui na SBUS, temos trabalhado utilizando a farda em defesa 
do médico ecografista brasileiro e muito longe de ser esta uma 
tarefa que nos traga algum fardo. É muito mais uma satisfação 
em ver crescente uma entidade que defende a todos nós, 
brasileiros, ecografistas. É preciso que a defesa da classe médica 
seja continuada. A defesa da educação continuada, trazendo 
reciclagem e aperfeiçoamento e ensino com as novidades ao 
médico brasileiro é função da SBUS.

Vamos, então, aqui, seguir o caminho da defesa profissional e 
científica em prol do coletivo. Desta forma, possamos na Copa do 
Mundo e da Ecografia Brasileira ter a decência, onde a diretoria 
da SBUS tenha a tranquilidade de abordar e se aproximar de 
maneira permanente de seus associados.

Jamais em uma condição espúria onde a diretoria e a 
presidência precisam se afugentar de seus representados. 
Fazendo, portanto, aquilo, que de maneira não muito nobre, tem 
sido feito pelo Governo brasileiro com o povo brasileiro diante da 
Copa do Mundo e das Olimpíadas que se aproximam.
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E GARANTA SUA FATIA DE RESULTADOS,
ALÉM DOS MELHORES SERVIÇOS PARA

QUEM É DONO.

CONCENTRE SUA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA NA COOPERATIVA

E GARANTA SUA FATIA DE RESULTADOS,
ALÉM DOS MELHORES SERVIÇOS PARA

CONCENTRE SUA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA NA COOPERATIVA

FAZ SENTIDO OPERAR
COM UMA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA QUE É SUA.

Unicred  Centro Brasileira
Referência em distribuição de resultados para os 
associados. Mais de  R$ 40 milhões de sobras em 
2013. Média de R$ 4.000,00 por associado.

WWW.UNICREDGYN.COM.BR

E GARANTA SUA FATIA DE RESULTADOS,
ALÉM DOS MELHORES SERVIÇOS PARA

CONCENTRE SUA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA NA COOPERATIVA
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Com o objetivo de aumentar e fortalecer a independência 
financeira da SBUS, foi adquirido em abril de 2014 mais um bem 
para ampliar o patrimônio da Sociedade. Localizada em Goiânia, 
o prédio tem  414,10m² e é localizada na Rua 94 – E, no Setor Sul. 

Nos dias 15 e 16 de agosto, acontecerá a III Jornada da Associação de 
Ultrassonografia Potiguar, na Associação Médica do Rio Grande do Norte, 
em Natal. O encontro tem como objetivo a atualização científica nas área de 
Ultrassonografia em parceria com ginecologistas e cirurgiões vasculares. Para 
inscrições, acesse atualeventos.com/jausp. Outras informações em (84) 3219-6611.

Jornada da 
Associação 
Potiguar se 
aproxima 

aQuiSiÇão
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trimestre é um sucesso
cerca de 90 especialistas se reuniram no i Simpósio de ultrassonografia do Primeiro trimestre 

(inversão da Pirâmide), realizado no dia 10 de maio, no Hotel golden tulip Paulista Plaza, 

São Paulo. a abertura contou com a presença do presidente da associação Médica Brasileira, 

Florentino cardoso. com palestras de renomados especialistas da ultrassonografia em 

Medicina Fetal, o encontro foi um sucesso. a SBuS promete outras edições nos próximos anos.

Confira as fotos do simpósio e do jantar realizado na noite do dia 9 de maio

presidente da sBUs, Waldemar naves do amaral, presidente 
da sogesp, César fernandes, rejane ferlin (pr), presidente da 
sBrH, artur dzik, dirceu H. mendes pereira e mário Cavagna

vice-presidente da sBUs, sang Choon Cha, 
Waldemar naves do amaral e maurício saito
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aula dna fetal em sangue materno, 
palestrante Heverton petersen (mG)

Waldemar naves do amaral, dir.tesoureiro 
Geral da sBUs, rui Gilberto ferreira, presidente 
amB, florentino Cardoso, regiane ferlin (pr) e o 
presidente apUs, adilson Cunha ferreira

lilia lopes, rosemeire fernandes Garcia 
e Waldemar naves do amaral
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ApBus reúne mais de 300 
especialistas aproximadamente 200 trabalhos foram apresentados 

em forma de posters, com anais e registro no iSSN

N o  p e r í o d o  d e  3  a  5  d e 
abri l ,  Campina Grande recebeu 
o  I I I  Congres so  In te rnac iona l 
d a  A s s o c i a ç ã o  Pa r a i b a n a  d e 
Ultrassonografia. O encontro reuniu 
palestrantes brasileiros e da América 
Latina. “O evento foi um sucesso. 
Agradecemos a todos os palestrantes 
e a todos que brindaram nosso 
Congresso”, afirma o presidente da 
APBUS, Antônio Gadelha.

Ao todo, foram mais de 300 inscritos 
e aproximadamente 200 trabalhos 
apresentados em forma de posters, com 
anais e registro no ISSN. O evento foi 
credenciado, ainda, pelo CNA. 

Na abertura, foram realizadas 
duas palestras sobre o Programa 
Mais Médicos. “É um assunto de 
grande interesse de todos os médicos 
brasileiros”, frisa Antônio Gadelha. 
O senador da República Cássio 
Cunha Lima e o presidente da SBUS, 
Waldemar Naves do Amaral, foram os 
responsáveis pelo debate.

Antônio Gadelha conta que nos 
dias seguintes houve uma imersão de 
atualização em Ultrassonografia geral. 
A uruguaia Ana Bianchi e o paraguaio 

no pulpito está o presidente da sBUs, Waldemar naves 
do amaral. na bancada estão ana Bianchi, evaldo, lúcia, 
Cássio Cunha lima, antônio Gadelha e miguel ruoti

da esquerda para direita: ana 
Bianchi, evaldo, lúcia, Cássio 
Cunha lima, antônio Gadelha, 
Waldemar naves do amaral e 
miguel ruoti

no púlpito Cássio Cunha 
lima. na bancada ana 
Bianchi, evaldo, lúcia, antônio 
Gadelha, Waldemar naves do 
amaral e miguel ruoti

 jorge elias (Usp), ana Bianchi 
(Uruguai), miguel ruoti 
(paraguai), Waldemar naves 
do amaral (Go) e antônio 
Gadelha (pB)

antônio Gadelha 
durante seu discurso

Miguel Ruoti apresentaram Atualidades 
em Ultrassonografia Obstétrica e 
Medicina Fetal. 

Elastografia, Ultrassonografia das 
Vias Biliares e Tumores Hepáticos 
foram apresentados pelo professor 
Jorge Elias, da USP, Ribeirão Preto. 
Os cursos de Hands on e Tutorial 
abrilhantaram o evento e foram 
realizados pelos professores Procópio 
de Freitas (FATESA/EURP), Pedro Pires, 
de Pernambuco, e Antônio Gadelha.

Outros professores complementaram 
as apresentações, como Breno Medeiros 
(PB), Eduardo Fonseca (PB), Fátima 
Targino (PB), Maria Amélia, vice-presidente 
da APBUS, e Marcos Gomes (BA).
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A Sociedade Brasileira de Ultrassonografi a (SBUS) apoiará 
a Jornada Internacional de Ultrassonografi a, realizada pela 
Faculdade de Tecnologia em Saúde (Fatesa), nos dias 22 e 
23 de agosto. O evento será no Hotel Plaza In, na cidade de 
Ribeirão Preto em São Paulo. Será coordenada pelo professor 
e doutor Francisco Muad Filho, representante da Universidade 
Internacional de Ultrassonografi a Ian Donald School.

A abertura terá como temas ofi ciais a Aplicação Clínica de 
Ultrassom 3D e 4D em Ginecologia e Obstetrícia, ministrada por 
Assim Kurjac, da Croácia, e o “Ensino no Brasil” apresentada por 
Oscar Alves. Dentre os outros assuntos debatidos estão 3D/4D 
em Medicina Fetal, Ultrassom no Primeiro Trimestre, Fatores 
prognósticos perinatais, Ultrassom em Neuroanatomia Fetal e 
Neonatal, Doppler na Vitalidade Fetal, Ultrasson na Síndrome 
dos Ovários Policísticos, Ultrasson na Sala de Parto e Ultrasson 
do Coração Fetal.

O encontro contará com grandes nomes da especialidade 
no Brasil e no mundo, com representantes de países como 
Paraguai, Uruguai e Croácia. As inscrições devem ser realizadas 
pelo site da Fatesa (www.fatesa.edu.br). As vagas são limitadas e 
os valores variam de R$100 até R$180. Residentes e associados 
da SBUS possuem desconto. Mais informações pelo telefone 
(16) 3636-0311.

sBus participará da 
Jornada internacional 
de ultrassonografia
Programa trará representantes da especialidade 

em âmbito nacional e internacional




